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ABSTRACT 
    The urban crowding is one concepts that accompanied the population increasing in the world 
today, the importance of this concept has emerged at the present time because of the economic 
and social conditions experienced by the communities, this concept indicates to social 
phenomenon depends on the number of occupants for a particular place, the size of that place 
and basic feature of the concept is the Social interaction. 
Global and local urban studies addressed the concept of urban crowding, the discussion of these 
studies has produce identify knowledge and scientific gaps, and represented the problem of 
research, which focused on lack aspects of previous studies, related to the lack of clear and 
comprehensive vision to description  the urban crowding and its multiple  aspects in general , 
and  studying this concept in Iraqi cities in particular, Thus determining the aim of the research 
to introduced more adequacy and clarity of vision based on the descriptive and analytical 
methodology by defining the concept of urban crowding, down to the extraction of the basic 
vocabulary of the theoretical framework and to benefit from the aspects and definitions 
presented earlier, then applicant vocabularies on one of  residential areas in Baghdad city 
(zayona area), down to determine the conclusions and recommendations. 
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 كتظاظ الحضري في المدن العراقيةاال

  حالة دراسية -منطقة زيونة في بغداد
 الخالصة

كتظاظ الحضري أحد المفاهيم التي واكبت الزيادة السكانية في العالم اليوم، وقد برزت أهمية هذا ُيعّد اال     
جتمعات، اذ يشير هذا المفهوم قتصادية واإلجتماعية التي تعانيها المالمفهوم في الوقت الحاضر بسبب الظروف اال

إلى أنه ظاهرة إجتماعية تعتمد على عدد األفراد الشاغلين لمكان معين، وحجم ذلك المكان ويشكل التفاعل 
 سمة أساسية له.بوصفه اإلجتماعي 

كتظاظ الحضري، وأفرزت مناقشة تلك الدراسات عن تطرقت الدراسات الحضرية العالمية والمحلية إلى مفهوم اال 
ديد الفجوات المعرفية العلمية، وتبلورت مشكلة البحث التي ركزت على أكثر النواحي نقصاً في الدراسات تح

كتظاظ الحضري ويعرفه من حيث جوانبه المتعددة السابقة المرتبطة بعدم وجود تصور واضح وشامل يصف اال
حدد هدف البحث بطرح التصور عموماً، ودراسة هذا المفهوم في المدن العراقية على وجه الخصوص، وبذلك ت

كتظاظ الحضري، األكثر كفاية ووضوح باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خالل تعريف مفهوم اال
ستفادة من الجوانب والتعاريف المطروحة سابقا، وباال النظريوصوال الى إستخالص المفردات األساسية لإلطار 

غداد السكنية المتمثلة  بمنطقة زيونة، وصوال الى تحديد االستنتاجات ليتم بموجب ذلك التطبيق على احد مناطق ب
 والتوصيات.
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